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Egy éve,
hogy a mélybe zuhant, s váratlan 
halálával mérhetetlen gyászba dön
tötte nemzetét. Vitéz nagybányai 
Ho r t h y  István Kormányzóhelyet
tes hősi halála okozta seb, amelyet 
a magyar szivekben ütött, még 
friss, semhogy ne fájna, mégis 
amikor — ebben a sötét viharban 
— bensőséges lélekkel, kegyeletes 
emlékezéssel akarjuk megünnepelni 
áldozatos hősiességét, akkor nem
csak az ösztönös, elborult lélek 
fájdalmával illik emlékezni, hanem 
át kell törnünk a múlandóság fátyo- 
lán, s meg kell látnunk és talál
nunk önfeláldozó hősiességében 
azokat az értékeket, amelyek egy 
nemzet számára az élet évezredes 
zálogát hordják magukban. Hősö
ket puszta gyásszal, elborult szív
vel megünnepelni nem lehet. Kor
mányzóhelyettesünk hősi halála 
bármilyen mély fájdalommal töltötte 
el a nemzet lelkét, mégis egy év 
távlatából nem sötét lemondással 
és kétségbeeséssel gondolunk em
lékére, hanem bizó hittel és örök 
hálával, mert személye a magyar 
nép lelkében hőssé magasztosult. 
A karácsonyi éj is sötét, mégsem 
ijesztő, mert örök világosság gyul
ladt ki benne. A halálba magasz
tosult hősiesség is fénysugár, amely 
egy nemzet életén át, bármilyen 
sötétség is boruljon rá, kiolthatat- 
lanul világit. Ez a tűz gyújtja fel 
az utódok szivét, ez lobbantja 
lángra a lelkesedést, ez indítja a 
nemzetet hősies erőfeszítésekre. 
Hogy milyen felbecsülhetetlen érték 
egy nemzet számára a hősiesség, 
mi magyarok tudjuk és érezzük 
ezt a legjobban, kiknek ezeréves 
múltját és mostani vérzivataros 
jelenjét a hősiesség ezer és ezer 
példája sugározza be.

Ha ilyen gondolatokkal emléke
zünk halálának első éves forduló
ján vitéz nagybányai Horthy István
ra, akkor dicsőül meg igazán fen- 
költ alakja. Szelleme áttör a múl
ton és a jelenen, s belevész a 
magyarság még előttünk ismeret
len újabb ezredévébe, ahol immár 
márványbavésett emléke is hirdetni 
fogja örök időkön át áldozatos 
életét és hősi halálát. Az ő pél
dája és vele együtt sok száz de
rék magyar vitéz hősiessége bizo
nyítja, hogy csak az önfeláldozó 
hősiesség az, amely bennünket 
ebben a nagy világégésből meg
menthet és fenntarthat. Vitéz nagy
bányai Horthy István dicsőséggel 
teljes halálának évfordulóján az

Szent István-napját
hagyományos fénnyel és bensősé
ges melegséggel ünnepelte meg a 
magyar nemzet. A Szent Jobb 
budapesti körmenetében Gömör és 
Kishont vármegye törvényhatóságát 
dr. Radvánszky György kormány
biztos-főispánnal az élen nagyobb- 
szántu küldöttség képviselte.

Rimaszombatban a keresztény 
templomokban tartott ünnepi isten
tiszteleteken dr. Hoiváth Árpád 
alispán, Gecsey József m. kir. tüzér
ezredes és Éva László polgármes
terrel az élen a katonai és polgári 
hatóságok kiküldöttei, valamint a 
hívek nagy tömege emlékezett első 
szent királyunkra. Radány Lajos 
esperes-plébános, Varga Imre ref. 
lelkész és vitéz Baráth Károly ev. 
lelkész magas szárnyalásu beszé
dekben emlékeztek meg a nap 

__________

jelentőségéről és mondottak haza
fias lélekkel telt áhitatos imát. Az 
istentiszteletek után d. e. V. 12 óra
kor a helyőrség tartott rövid ünnep
séget a Horthy Miklós-téren és 
megkoszorúzta a Hősök-Emlékmü- 
vét, melyre a déli harangszónál a 
KÁLÓT is buzakalászokból font 
szép koszorút helyezett.

Gömör és Kishont vármegye 23 
községében tartották meg a Magyar 
Anyák Nemzeti Ünnepét, mely 
alkalomból 32 sokgyermekes anyát 
jutalmaztak meg és tüntettek ki. 
Nagyobbarányu ünnepség folyt le 
Ragály községben, ahol az ott tá
borozó női egyetemi munkaszol
gálatosok tábortűz keretében ünne
pelték a körjegyzőség körében meg
jutalmazott hat sokgyermekes anyát.

Merjünk és akarjunk magyarok lenni.
Múlt heti számunkban felemel

tük szavunkat társadalmunk ama 
része ellen, amely céltudatos rém
hírterjesztésével és Ízléstelen élce
lődéseivel igyekszik az igaz ügyért 
küzdő magyarság egységes arc
vonalát megbontani. Tudjuk, hogy 

napi események forgatában és 
szédítő változatosságában könnyen 
megesik az emberrel, hogy irányt- 
vesztve tévelyeg, mint az iránytű 
nélküli hajós a háborgó tengeren. 
Már pedig, aki nem képes tájéko
zódni, az ellenállás nélkül esik a 
pillanatnyi hatások hálójába. Mit 
tagadjuk, köztünk is akadnak ilyen 
iránytvesztett, ijedten kapkodó em
berek, akik olykor még az erősen 
bizó embertársaikat is megtudják 
hitükben tántorítani. Emberi gyen
geség ez a bizonytalanság, ami 
némileg érthető és sokszor meg
bocsátható. Ám ha arról van szó, 
hogy a nemzet belső erejét s ön
tudatát gyöngíti, akkor sem meg
értésnek, sem pedig megbocsájtás- 
nak nincs helye! Nemzeti öntuda
tunk, becsületbeli helytállásunk, kö- 
telességteljesitésünk nem függhet a 
pillanatnyi hadihelyzettől. Ellenke-

egész nemzet azzal a könyörgés
sel fordul az Egek Urához, hogy 
áldozatos tette a magyar nép ja
vára szolgáljon. Szelleme örökké 
élni fog a magyar életben, mert 
Kormányzóhelyettesünk maradék
talanul megcselekedte, amit meg
követelt a Haza.

zőleg: minél erősebb az ellenség 
nyomása keleten vagy délen, annál 
következetesebben kell hazánk és a 
kereszténység ügyének szolgálatá
ba állni. A hadiszerencse változó: 
átmenetileg megtorpanhat a század 
leghatalmasabb eszméjének már 
eddig is győzedelmes előrenyomu
lása, semmi ok nincs a csügge- 
désre és titokban diadalt ülhetnek 
a múlt idők ködlovagjai, mi nyu
godtan nézzük a jelent és bizha
tunk a jövőben. S amikor most a 
haza szent ügyének védelmében 
kockára tesszük életünket és vagyo
núnkat, nem a magunk személyes 
érdekeit tekintjük, még csak nem 
is a mai nemzedékét, hanem az

egyetemes magyarság, az egész 
nemzet elhivatottságára gondolunk. 
Arra a messzi célra, amelyet a 
múlt igazol és a jövő követel tő
lünk. Mert az eljövendő uj Euró
pában nagy hivatás vár a magyar
ságra.

A múlt hetekben a magyar kor
mány egyik felelős tényezője ki
jelentette, hogy ma a legfontosabb: 
„merjünk és akarjunk magyarok 
lenni!" Mélyen és igazán tartsunk 
ki magyarságunk mellett, gondol
kodásunkban, erkölcsünkben, tet
teinkben, üzleti, társadalmi és szo
ciális berendezésünkben s kulturá
lis életünkben végleg le kell rázni 
minden idegen hatást. Az marad
jon meg, ami bennünk ősi, örök 
és változhatatlan. Amit senki sem 
adhat meg nekünk, de el sem ve
hetnek tőlünk, ha csak mi önként 
el nem dobjuk magunktól.

Fegyverrel, bombával lehet em
bert ölni, házakat, templomokat le
rombolni* de nem lehet megölni 
magát az életet, a fajt, szellemet 
és hitet, mert ezeken nem fog 
semmiféle gyilkoló szerszám. Á 
mostan kavargó világban is akad 
számunkra egy állandó és meg
bízható iránytű: a magyarságunk 
és fajtánk iránti fanatikus szerete
tünk. Ha ehhez igazodunk, minden 
körülmények között tudni fogjuk, 
hogy mit kell cselekednünk. Mer
jünk és akarjunk tehát igazán ma
gyarok lenni és eme akaratunktól 
ne tántorítson el bennünket semmi
féle külső vagy belső alattomos 
földalatti aknamunka, amelynek 
nincs más célja, mint meggyöngi- 
teni az a földet, ami ezer éves 
örökségünk folytán magyar volt és 
magyar marad.

Politikai divatok.
Nyolcvankét évvel ezelőtt Jókaii egyik táncvigalomból ki, a másikba

Mór az 1848—49-i világról irt egy 
nagyobb regényt, amelynek a cime: 
„Politikai divatok." Ebben a re
gényben a nagy meseköltő többek 
között ezt Írja :

„A politikai divatok is csak olya
nok, mint más divat; mig fényes, 
rtiig uj, az egész publikum hordja, 
amikor kopik, levetik, zsibvásárra 
jut; egy-két elkésett ember hordja 
még, azt meg is bámulják érte 
nagyon, aztán az is csak leteszi, 
mikor látja, hogy magában maradt. 
Divat, csak divat. Egyszer az a 
divat, hogy a lányok tépést csinál
nak, másszor meg az a divat, hogy

be. Egyszer az a divat, hogy hő
sök, nagy szónokok arcképeit hord
ják melltükben, inggombokon, kar- 
pereceken, pálcafogantyukon; má
sik évben aztán jön egy táncosnő, 
egy lovarmüvésznő és annak az 
arcképe kerül a melltükre, ingom- 
bokra.

Nálunk mindenki benne él a 
közéletben; a munkás ettől várja 
jobb sorsát, a kereskedő üzlete fel
virágzását; a tudománynak ez ad 
vállára szárnyat, vagy lábára lán
cot; ajellem ebben edződik acéllá, 
vagy olvad salakká; ennek saját 
kultusza van, saját dogmái, saját
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költészete és különösen saját divat
jai. Ki ne tudná, csak másfél év
tized alatt hány politikai eszme vált 
uralkodó divattá közöttünk ? hány 
áldozatot és mily nagyokat vitt ma
gával ? akiknél az több volt, mint 
divat, s akik hívek maradtak még 
akkor is eszméikhez, midőn azok 
már kimentek a divatból."

Világos után tizenkét sötét esz
tendő múlt el a magyarság feje 
fölött. Elmúlt a Bach-korszak a 
mindent elnyomó, eltipró abszolutiz
musával. Jött a hazug Schmerling- 
korszak, amely talán még rosszabb 
volt. És ez alatt az idő alatt sokak 
véleménye megváltozott. Amint a 
nagy iró mondja, politikai divatok 
váltották egymást. De mégis téve
dett a nagy iró, amikor azt hitte, 
hogy ezek az egymást követő di
vatok nyomot hagytak a magyarság 
lelkében, tévedett, amikor azt hitte, 
hogy a magyarság megváltozott. 
Az elnyomatás súlyos idejében éb
ren maradt az egymásrautaltság, a 
hazafiasság érzése. Arany, Tompa, 
Vörösmarty és még számosán a 
magyar gondolatot hirdették, a ma
gyar gondolat apostolai voltak. A 
nemzet magához tért az áléltságból, 
megerősödött lelkileg, s a lelki erő
södés diadalra segítette a magyar 
gondolatot. Ez a gondolat nem volt 
divat, ez a lelkekben gyökerezett,! 
s ez a gondolat győzedelmeskedett 
is.

Nyolcvankét évvel ezelőtt irta 
Jókai Mór a „Politikai divatok“-at. 
Mintha csak ma irta volna. Az el-j 
múlt huszonöt év alatt sok politikai 
divatot láttunk. Divat volt nemzet
közinek lenni, kinevetni, kigunyolni 
mindent, ami magyar. Divat volt az 
általános boldogságot hirdetni, de 
a nagy boldogság mellett csak 
gerslit és tökfőzeléket ettünk só 
nélkül. Divat volt idegen színeket 
viselni, különböző szinü ingeket j 
hordani. Divat volt mindent jobban 
tudni, mint vezető embereink. Di - , 
vat volt mindenkit megrágalmazni! 
a háttérből suttogva, felelőtlenül.' 
Divat volt mindent lecsepülni, ami 
érték, tekintély. Divat volt külföld
ről várni a megváltást. Aztán jött 
az eszmék divatja és ebben az örült

forgatagban mintha elsikkadt volna 
a magyar gondolat, mintha megtor
pant volna a beteljesülés előtt min
den kísérlet, amely a magyarság 
megerősítését szolgálta. Egy hatal
mas lelkiválságon esett át a nem
zet. A megrázkódtatás átmenetileg 
meggyengitett bennünket, de száz
ezrek érezték, hogy irány kell, cél, 
felelősség, vezetők és összefogás 
kell. Megindult egy átalakulási folya
mat, amelynek során az ellentétek 
lassan elsimultak. Régi határvonalak 
megszűntek és örömmel figyelhet
tük meg, hogy a magyarság egy 
nagy csoportba, egy nagy seregbe 
tömörül. Megtanultunk emlékezni 
történelmünkre, értékeinkre és arra, 
hogy ez a nemzet mindig akkor 
volt nagy, ha fiai összefogtak. A 
magyarság megtalálja azt az utat, 
amelyet járnia kell. A sok kis cser
mely, a sok kis patak, amikor 
egyesül, hatalmas folyam lesz, amely 
előtt nincsenek akadályok. Ezt lát
juk ma a nemzetnél is. A sok kis 
ember, a sok magyar család érzi, 
tudja, látja, hogy csak egy nagy 
összefogás, csak a nemzeti egység 
biztosítja a magyar jövőt. A gon
dolkodó magyar éles szeme látja a 
felfelé vezető utat, de látja azokat 
a keresztutakat is, amelyek téves 
irányba vezetnek. Tudatosan vé- 
gigéljiik másfélezer éves történel
münket, végigéljük a nemzeti ka
tasztrófák korát, amikor válságos 
idők jöttek a magyarságra és érez
zük azt, hogy a katasztrófákat csak 
egy okozta: az, hogy gyengesé
geink akkor ütköztek ki legjobban, 
amikor az erőre, az összefogásra 
a legnagyobb szükség volt. A 
másfélezer év alatt az ország ha
jóját sokszor fenyegette veszedelem 
a szirtek között, de a hajó kor
mányosai mindig megtalálták — 
talán isteni csoda által — a szir
tek közül kivezető utat. Ez a más
félezer esztendő nem múlt el tanul
ságok nélkül. Világos előttünk a 
teendő. Ez: összefogni, vezetőink
nek engedelmeskedni és félretenni 
minden olyan kérdést, amely elvá
laszthat bennünket. Nincs veszteni 
való időnk ! Életünk attól füg, jól 
ki tudjuk-e használni az időt, amely

rendelkezésünkre áll. Nem lehet 
várni, nem lehet tétovázni, nyilt és 
határozott hitvallás és állásfoglalás 
kell. Ne legyünk önámítók, de le
gyen önbizalmunk. Ne kövessünk 
politikai divatokat, emelkedjünk fe
lül a ma kérdésein és csak a nem
zet jövőjét nézzük, mert a nemzet 
életében nem a pillanatnyi helyzet 
számit, hanem a jövő kialakulása. 
Igazságérzet, rend, összetartás, ha
zaszeretet, áldozatkészség vezes
senek bennünket, gondolataink emel

kedjenek felül osztályokon, társa
dalmi rétegeken és érdekcsoporto
kon.

Óriási felelősség van a vállunkon, 
óriási feladatot kell megoldanunk 
és ezt csak a nemzet dolgozó rétegei
nek összefogása oldhatja meg. Nem 
követtünk és nem követünk politi
kai divatokat, célunk a nemzet egy
sége, s ha ez megvan, — mint mi
niszterelnökünk mondotta: Örök a 
magyar!

A Felvidék legnagyobb s legátfogóbb 
kulturális szervezete, a Széchenyi Ma
gyar Kultur Egyesület ezidén harmad
szor rendezte meg vezetőképző táboro
zását Balatonszántódon. A Csallóköztől 
Kárpátaljáig a felszabadult Felvidék 
minden tájáról sereglettek a SZMKE 
falusi és városi szervezeteinek vezetői 
erre a táborozásra, s bár nagyrészt a 
falvak intellektuális küldöttei vettek részt 
a táborozáson, a világnézeti álláspont 
ismertetése után azt a közös álláspontot 
fogadták el a résztvevők, hogy a SZMKE 
kulturmunkásai a nemzeti magyar s nem
zetközi kultúra harcában feltétlenül a 
nemzeti művelődés diadalát óhajtják elő
segíteni. A SZMKE-ben csak magyarok 
s csak magyar kultúrával akarják kiala
kítani az erős nemzeti öntudatot. Ennek 
kialakítására megfelelő vezetőgárda szük
séges.

A baiatonszántódi táborozáson lelkész, 
tanító, jegyző, tanár, gazda, iparos, egye
temi hallgató vett részt s értékes elő
adásokat hallgattak a népművelés elmé
leti s gyakorlati kérdéseiről. A táboro
zást a SZMKE központja irányította, a 
SZMKE körzeti titkárainak segítségével, 
Varga Imre központi titkár és Taubin- 
ger István, a budapesti helyiszervezet 
elnöke előkészítése után. A tábor pa
rancsnoka Farkas Károly igazgatótanitó, 
a vámosladányi helyiszervezet elnöke 
volt. A vezetőképző táborozáson megje
lent dr. Hankiss János, kultuszállamtit
kár is, a népművelés irányításának leg
főbb hivatalos tényezője, s hosszabb 
előadásban fejtette ki a népművelés 
szerepét a mai időkben.

A népművelés első feladata, — mon
dotta többek között, — a tudatosítás : 
meggyőzni népűnket a kultúra szüksé
gességéről. Ezt igen megkönnyíti az, 
hogy népünk igen értelmes és hajlamos 
arra, hogy tanuljon. Lehetőleg azt kell 
elérni, hogy a nép önmagát művelje, s

a SZMKE már megtalálta az önnevelés
nek ezt a módját. A társadalmi alapon 
szervezett népművelés és a hivatalos 
népművelés szorosan együtt-kell, hogy 
dolgozzék. Ahol a SZMKE szépen dol
gozik, — folytatta az államtitkár, — ott 
a hivatalos népművelés csak tapsol !

Majd kifejtette, hogy a tudás : hata
lom és a tudás szabadság: amely elkö
telez a szebb életre. Nemcsak szakmű
veltség van, hanem vágy az általánosabb 
ismeretek elsajátítására is. Végű! hang
súlyozta, hogy a legjobb népművelés a 
jó könyv. Minél több könyvet a nép 
kezébe, jó könyvet ! S minél jobban 
belevonni a népet a maga művelődésé
nek irányításába. Végül elismeréssel adó
zott az államtitkár a társadalmi alapon 
álló kulturális szervezetek munkája iránt.

Az előadások során dr. Borka Géza, 
Taubinger István, Féja Tibor, Varga 
Imre, Sinkó Ferenc, Farkas Károly, Szom- 
bathy Viktor, Hinora Sándor, Pogány 
Albert, Füsti Molnár Sándor szerepelt 
időszerű előadásokkal. A SZMKE kör
zeti titkárai: Booz Elek, Gérecz István, 
Féja Tibor, Boros Béla, Balogh Mihály 
beszámolót tartottak a körzetük mun
kájáról. Az előadásokat élénk vita kö
vette. A táborozás egyébként meghatá
rozott napirend szerint zajlott le, s a 
résztvevők kirándulásokat tettek a kör
nyékre. Szombaíhy Viktor szavai kísé
retében megkoszorúzták Balatonfüreden 
Széchenyi szobrát is.

Gömörből a következők vettek részt a 
táborozáson : Gérecz István Rozsnyó,
Tomory Lajos Rozsnyó, Simon József 
Páskaháza, Hajós Gyula Beje, Ivanics 
Béla Kuntapolca, Jakab János Gice. A 
SZMKE gömörmegyei körzete egyike a 
legnagyobb s legszebben működő kör
zeteknek.

A fekete-piaccal magadat börtönbe 
juttatod, a közt pedig megkárosítod!

Gyermekkori ház.
Irta : Szombathy Viktor.

A domb mögött hirtelen magasodni j 
kezdett a torony. Még kettőt-hármat 
kanyarodtunk, s apám ekkor letette ke
zéből a térképet:

— Nem kell a térkép, — nézett át a 
szélvédő üvegen — tudom, hogy meg-! 
érkeztünk.

Hangja, — ennek a nyugodt s ko
moly embernek hangja e pillanatban 
olyan lett, mint a meghatott gyermeké,] 
aki egy iskolaéven keresztül távol volt j 
az édesanyjától, s most, vizsgák után, 
először ugrik anyja nyakába. Kicsit 
lassítottam s oldalról, lopva ránéztem 
apámra. Homlokbőrét összeráncolta a 
figyelésbe, haját megsimitotta kétszer.

— Hogy ezt is megérhettem, — mondta, 
— most már ne rohanj, mindent pon
tosan látni akarok.

Előrehajolt ültében, kék szeme izga
tottan csillogni kezdett, rágyújtani is 
elfelejtett, pedig minden öt kilométeren 
uj cigarettába fogott eddig. Lábam visz- 
szahuztam a gázpedálról, a rohanás las- 
subbodott, s a por, a sárgás, agyagos 
por, amelyet reggel óta szorgalmasan 
kavartunk, most utóiért és beszökkent 
a nyitott ablakon. Reggel óta vágtattunk 
már igy kelten, hegyek kékes árnyéká
ban, folyók és patakok mentén,hidakon 
és vasúti síneken keresztül, reggel óla 
megállás nélkül. Csak egy városszélt 
trafiknál álltunk meg, kifogyott a ciga
rettája, s dohányfüst nélkül sem figyelni, 
sem utazni nem tudott. Hosszú lábainak

szűk volt az első ülés, maga alá húzta, 
fájtatta őket, de ma nem akart pihenni, 
a motornál is jobban űzte, hajtotta a 
cél.

A gyermekkori város.
Hogy ide, ide szeretne mégegyszer 

eljönni életében.
— Ötvenöt éve, — tűnődött el néha, 

— ötvenöt éve már...
Már az első kerítések között gurul

tunk, lassan és figyelmesen, hogy min
dent láthasson. Egy kihajló eperfa-ág 
ráhajlott a kocsi tetejére s végigsu olta 
vendégszerelően, mintha simogatta volna 
az érkezőket. A szürkére kopott deszka
kerítések jobbról s balról összeszalad
tak: a városka légzőcsövei a bemenet
nél megszükültek kissé, hogy odabenn, 
a piacnál s a templomtérnél, a gyomor 
s a szív helyén széttáguljanak aztán. 
Hosszú, vékony babkarók ágaskodtak 
ki a kerítés fölött, virágzott a bab, ró
zsaszínnel és fehérrel, halványlilán a 
krumpli. A meredek hegyek oldalát zöl
den lepte el a rozs, a zab, legfelül fe
nyők unatkoztak : nem volt szél.

Szénásszekeret kellett kikerülni és 
egy ügyetlen kerékpárost. Csirke szedte 
maga alá lábait rémülten. A kerítések 
mögött megjelentek az első házak.

— Most állj meg I — mondta.
Az autó kicsit megcsúszott az árok

széli sárban, aztán engedelmesen tor
pant meg egy kerítés mellett. Apám ki
hajolt az ablakon és sokáig nézett végig 
a keskeny utcán.

— Azért visszaemlékezni nagyon ne
héz, — húzta vissza a fejét s mosoly
gott, mint aki elfelejtette a leckét, —

háromesztendős voltam, amikor erre 
hoztak szekéren. Anyám ölébe tartott s 
ismerkedett a várossal. Akkor is haran
goztak, emlegette anyám, delet haran
goztak.

Mint most. A két templom versenyre 
kelt, szapora munkával. A katolikusoké 
kissé lassabban, meggondoltabban, a 
Iuteránusoké fürgébben beszélt. Odafönn, 
a hegyek oldalában most alighanem déli 
szellő indulhatott, mert a zabnak s rozs
nak zöld tengerén finom hullámzás resz
ketett végig, csak a fenyők állták a sze
let mozdulatlanul.

— Kiszállok, — nyitotta ki az ajtót, 
— nem lehet egyszerre berohanj vala
hová.

Mint mikor újfajta töltést Ízlel a ciga
rettáján : lassan, nyugodtan, az izeket 
s a füstöt apróra darabolva, úgy kez
dett lépkedni a gyermekkori város első 
utcáján, figyelmesen, óvatosan, szinte 
bátortalanul. Csodálkozva néztem rá, — 
ez az örökké nyugodt, komoly férfi 
most meg van hatva, s restellj előttem 
ezen a harangszavas nyári délelőttöli, 
szégyeli ezt a megindultságot. Alig alig 
beszélt a gyermekkoráról, évek elmúltak, 
hogy említett volna valamit ezekről az 
időkről: csak gyűjtötte szótlanul a vágyó
dás apró kellékeit, s most e kellékek 
hirtelen lángralobbantak, nem bírták az 
időnek s a vágyódásnak száraz, tompa 
súlyát, önmaguktól gyulladtak meg. Ide 
kellett jönnie, megértettem. Milyen fur
csa : hát nemcsak nekem volt gyermek
korom, hanem az apámnak is... Volt ö 
is kisgyermek, karonülő, gőgicsélő jó
szág, aki itt tanulta a beszédet, e hűvös

hegyek alatt s a sárga iszapot hurcoló 
sebes folyó partján, a Magúra árnyéká
ban, s itt tanult lépkedni, apró, tipegő 
botorkálással, itt, ezeken az utcákon s 
a hegyestornyu templom alatt, ez a 
magas, őszhaju, egyenestartásu ember, 
apám.

Azt hiszed, hogy apád mindig komoly, 
felnőtt, cigarettázó férfi volt, aki talán 
úgy pattant elő érett férfiasságában az 
élet méhéből, mint Pallas Athenae a 
Zeus fejéből: teljes alakjában, tanult 
elmével, életcéllal, fizetéssel és hiva
tallal? S egy harangszavas délelőttön, 
eperfa alatt, szekérzörgés között, mialatt 
a fenyöszálak vékony csúcsa már gyűj
tögeti a délutáni esőfelleget, — hirtelen, 
váratlanul rádöbbensz, hogy apád is 
volt kicsinyke gyermek, édesen tipegő 
aprójószág, kis emberke, mint te, aki 
egy időtől már szintén a magad gyer
mekkorát kergeted szenvedélyesen.

Itt volt tehát apám gyermek. S most 
a régi gyermeket keresi, önmagát. Las
san ballag az utcán lefelé, egyedül, ki
sérő nélkül : csak zavarná az utód, a 
folytatás, aki én vagyok. Nem lehet 
egyszerre a múltba is nézni és a jövőbe.

Az egyik kerítésnél pipázó, ingujjas 
öregember tekinget az utcára, szekerét 
várja haza, a szénával rakottat. Apám 
most odalép hozzá, s valamit szólni 
kezd neki. Az öregember leemeli kalap 
ját, meg is forgatja, felel tisztességtu- 
dóan. Aztán hirtelen megélénkül, kilép 
kapuja bástyái mögül, mint védtelen 
mezőre a vitéz és kinyújtja a kezét. A 
szomszéd utcába mutat, vén gyümölcs
fák árnyéka alatt megbújó tomácos
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nyörgött a békességért és a győ
zelemért, olyan győzelemért, amely
ben ne az ember, hanem maga 
Isten győzzön.

Házasság. Kovács Mária tisztviselőnő 
és Kovács László postatiszt Budapesten 
folyó hó 14 én házasságot kötöttek. 
(M. k. é. h.)

A rozsnyói megyéspüspök váro
sunkban. Dr. Bubnics Mihály m. kir. 
titkos tanácsos, a rozsnyói egyházmegye 
püspöke szombaton este városunkba 
érkezett. 4 megyéspüspök ma, vasárnap 
délelőtt 10 órakor a plébániai temp
lomban tartandó szentmisén szentbe
szédet mond. melynek során adja át 
ár. Horváth Árpád alispánnak a magas 
pápai kitüntetést.

Becske Bálintné sz. Csery Júlia nyug. 
tanítónő, néhai Becske Bálint jánosi 
igazgató-tanitó özvegye, 74 éves korában, 
évekig tartó hosszú betegség után 
augusztus 18 án meghalt. Halálát nővére 
és családja gyászolja. — Nagy részvét 
mellett temették el Jánosiban.

Özv. prileszi Pnleszky Istvánná sz. 
kissarlól Sarlay Irén augusztus 18 án 
elhunyt. Augusztus 20-án temették el 
az ajnácskői családi sirkertben.

A KÁLÓT vasárnapi népi bemuta
tója iránt nagy érdeklődés nyilvánul 
meg. A bemutató kapcsán az iskola a 
gömöri népművészetből kiállítást rendez. 
Az iskola igazgatóságától úgy értesülünk, 
hogy a Magyar Film Iroda is érdeklő
dik az ünnepség iránt, melyről fölvéte
leket is szándékozik venni.

Helyesbítés. „A magánháztartások 
sertéshizlalásának uj szabályozása" cimü

H Í R E K
Az elmúlt vasárnap,

Magyarország Védöszentjének ün
nepén, Nagyboldogasszony napján 
az ország valamennyi katolikus 
templomában imádkoztak a szen
vedő emberiségért és a győzedel
mes békéért. S e r é d i Jusztinián 
biboros-hercegprimás az esztergomi 
bazilikában mondott szentbeszédé
ben az Egyház tanítása és törvé
nyei alapján a szentek tiszteletéről 
és segitségülhivásáról beszélt. — 
Amidőn az országot újólag a Ma
gyarok Nagyasszonyának oltalmá
ba ajánlotta, hangsúlyozta, hogy 
az Ó és a magyar szentek segít
ségével bízvást remélhetjük a be
csületes földi igazságszolgáltatást 
és a nemzetek Istenének irgalmát 
számunkra.

Ugyancsak az elmúlt vasárnap 
dr. R a v a s z  László dunamelléki 
ref. püspök a budapesti Kálvin
ién templomban az Ur Jézus is
meretes názáréti prédikációja alap
ján a békességről szólott. Hang
súlyozta, hogy Krisztus egyháza 
sohasem akarta a háborút, ezt a 
mostanit sem, amikor mégis ki
ütött — mindent elkövetett, hogy 
ne terjedjen tovább. Beszéde végén 
az egész keresztyén anyaszentegy- 
házzal való lelki közösségben kö-

A gömöri evangélikus esperesség 
lelkészei aug. 16-án, hétfőn vitéz Ba- 
rdth Károly rimaszombati lelkész el
nöklete mellett Feleden egynapos érte
kezletet tartottak. Az értekezleten részt 
vett és előadást tartott Smid István m. 
kir. kormányfőtauácsos, főesperes is.

Halálozások. Gömöry Árpád ny. ve
zérőrnagy, Miskolc háziezredének volt 
parancsnoka, számos nagy kitüntetés 
tulajdonosa augusztus 14 én Budapesten 
meghalt. Az elhunyt Dobsináról szár
mazott és a világháború után szülővá
rosában fegyveres ellenállást szervezett 
a bevonuló csehek ellett. Emiatt szülő
földjéről menekülnie kellett. A kitűnő 
katona jótollu Író is volt, többek kö
zött megírta Dobsina monográfiáját is. 
Holttestét Miskolcra szállították és ott 
temették el nagy részvét mellett.

Reménylkeltő fiatal ágat szakított le 
az élet fájáról a kérlelhetetlen halál 
csontos keze. Dóbisz Barna, az Egye
sült Prot. Gimnázium V. osztályának 
növendéke alig egyhetes szenvedés után 
augusztus 16-án az állami kórházban 
meghalt. Halk szavú, szorgalmas és 
törekvő ifjú volt, egyetlen reménysége 
özvegy nevelőanyjának, aki őt édes 
gyermekként szerette. Jó tanulót, lelkes 
cserkészt és leventét, s igaz barátot 
veszítettek el benne távollévő szerető 
tanárai és iskolatársai, akik csak lélek
ben állhatták ott virágos koporsója fe
lett, amelyre Írva volt: „Élt 15 évet!“ 
Temetése a részvét nagy megnyilvánu
lása mellett ment végbe szerdán délután. 
A végtiszteségtételen megjelentek a hely
beli tanárok, osztálytársak és a zene
karral az élen kivonultak a cserkész- 
ifjak is. A koporsó felett vitéz Baráth 
Károly lelkész, a sírnál pedig Smid 
Lehet vallástanár mondottak könnyekig 
megható beszédet.

múlt heti cikkünkben a sertésvásárlók 
figyelmét arra hívták fel, hogy „takar
mányt senki sem vásárolhat". Tévedé
sek elkerülése végett közöljük, hogy ez 
a megállapítás csak a beszolgdltatdsi 
kötelezettségre szánt terményre vonat
kozik.

Enyhítik az ellátatlan családok tü
zelő-gondjait. A kormány elhatározta, 
hogy már most gondoskodik országos 
viszonylatban azoknak az ellátatlan 
családoknak a legszigorúbb téli hóna
pokban való tüzelőellátásáról, amelyek 
eme szükségletüket — ténylegesen és 
igazoltan — az előző időkben nem tud
ták beszerezni. A tüzelő annak idején 
szükségutalványok ellenében kerül majd 
kiszolgáltatásra.

Az 1943. évi Sajtókamarai Évkönyv.
A napokban jelent meg az Országos 
Magyar Sajtókamara 1943 as Évkönyve 
rendkívül Ízléses kiállításban és ma már 
mindenki, aki a Sajtókamara élete iránt 
érdeklődik, végiglapozhatta ezt a kötetet. 
Az Évkönyv, mint a Sajtókamara min
den kiadványa, a legalaposabb munka 
eredménye. Magában foglalja a Sajtó
kamara minden osztálya tagjának név
sorát, beszámol a Kamara életében tör
tént eseményekről és változásokról, 
részletesen közli a közgyűlésen elhang
zott beszédeket és ismerteti mindazokat 
a rendeleteket, amiket a sajtóval kap
csolatosan az elmúlt év folyamán az 
illetékes minisztériumok kibocsátották. 
Számos illusztráció diszili a könyvet, 
amelyek mind a Sajtókamara kitűnő
ségeit, a Sajtókamara uj helyiségeit, 
épületét ábrázolják. A kötet elejét a 
Kormányzó Úrról és fiáról készült fest
mény reprodukciói ékesítik. A körül
tekintő szerkesztés Gáspárjenő igazgató
főtitkár érdeme.

-MiiuieM. Aá/tfaí:
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A Vatikán egyelőre nem tud fe|- 
világositást adni az oroszországi 
hadifoglyokről. Az utóbbi időben a 
magyar sajtóban több cikk jelent meg 
arról, hogy a szovjet-harctéren eltűnt 
magyar katonák hozzátartozói a Vati
kánnál érdeklődhetnek. Minthogy illeté
kes helyről nyert értesülés szerint az 
Apostoli Szentszéknek az orosz fogság
ban lévő hadifoglyok érdekében kifejtett 
fáradozásai eredményre nem vezettek, 
ezúton kérik a nagyközönséget, hogy 
az Apostoli Szentszéknél ilyenirányú ké
relmeket egyelőre ne terjesszenek elő

Az iskolai év kezdetéről különböző 
hírek terjedtek el. Illetékes helyről nyert 
értesülésünk szerint, az 1943/44. tanév 
terv szerint — amennyiben azt a helyi 
viszonyok megengedik — szeptember 
8-án megkezdődik.

A természetbeni munkabér újabb 
rendezése. A közellátásügyi miniszter 
augusztus 10 én kiadott rendeletével 
szabályozta a természetbeni munkabér 
címén szerzett kenyérgabona beszol
gáltatását és visszavásárlását. A rende
let többek között intézkedik arra az 
esetre, mikor a munkavállaló munka
helyén megszerzett kenyérgabonáját a 
kijelölt kereskedőnek vételre felajánlja 
azért, hogy lakóhelyén ugyanilyen nemű 
és mennyiségű kenyérgabonát az ottani 
kereskedőtől visszavásárolhasson. Ezen 
eladás, illetve vétel lebonyolításához a 
a Gabonaforgalmi Központnak a munka
helyen illetékes kirendeltsége által ki
állított utalványa szükséges. Ez az in
tézkedés azt célozza, hogy a munkás 
ne legyen kénytelen kenyérgabona ke
resetét esetleg hosszabb távolságokra 
vasúton szállítani, de nem érinti azt a 
korábban kiadott rendelkezést, mely 
szerint a munkavállaló megszerzett ke
nyérgabonáját a községi elöljáróság 
által kiadott szállítási igazolvánnyal 
lakóhelyére szállíthassa.

Film a papír hulladékgyűjtésről. A 
belügyminiszter rendelete értelmében 
„Ne dobd el!" címen az összes magyar- 
országi mozgóképszínházakban kötelező
i g  bemutatják a papírhulladék gyűjté
séről készült filmet, amely ötletes mó
don hívja fel a közönség figyelmét az 
akció fontosságára. A gyűjtési mozga
lomba bevonják a leventéket és cser
készeket is.

házra. Mögötte a patak folyik, aztán 
domboldal fut a bükkerdő felé.

— Ott, — mondja az öregember. — 
Idehallom.

Apám a kerítésnek dől és úgy néz a 
ház felé, aztán magához int engem. Be
csapom a kocsi ajtaját s engedelmesen 
sietek hozzá.

— Ott laktunk, — mosolyog apám s 
a tornácos, öreg házra mutat, — ott 
voltam gyerek. Azon a folyosón tanul
tam szaladni. S azon a domboldalon 
építgettünk kalyibát. És később, — 
tette hozzá csendesebben, — ott szed
tük le a pap mogyoróját.

Egy pillanatig hallgatott, aztán vidá
mabban folytatta, tárgyilagosan:

— Megállapítottuk, mert ez az ember 
volt a gyerekkori játszópajtás.

Az öreg ember elmosolyodott, két foga 
hiányzott elöl. Pipaszag és hagymailiat 
lengte körül, ködmenéböl birkaistálló 
emlékei szállongtak.

— Hát nem furcsa, — folytatta apám, 
— az első ember, akitől a régi ház felől 
érdeklődöm, pontosan emlékezett min
denre s rám is. Lakott abban a házban 
valami mérnök, mondta ez az öreg, 
annak a fiával játszottam együtt. Én va
gyok, feleltem, én vagyok a mérfiök fia, 
pontosan én.

Most ott állottunk egymás mellett szót
lanul, hosszú percekig. Apám közelebb 
lépett az öreghez s átölelte a nyakát. 
Aztán beléptek az udvarra s a lócára 
ültek, a keskeny folyosó árnyékában. 
Később az öreg sajtot hozott és tejet.

Megszelte a rozskenyeret és az első 
darabot átnyújtotta apámnak. Komolyan 
s ünnepélyesen végezte ezt a szertartást, 
mint aki évek óta készült már erre és 
pontosan tudja a tennivalókat.

— Egyél, — mondta apámnak, — 
mikor hozzánk jöttél, mindig ezt sze
retted.

— Volt egy húgod is, — tette félre 
apám az üres tejespoharat, — annak 
mindig meghúztam a haját.

— Volt, — bólintott az öregember.
Aztán megint hallgattunk. Már apró

felhőcsomók gyülekeztek az erdő fölött, 
itt hamar kerekedik zivatar. Ült egymás 
mellett a két ember, — az egyik még 
magas, egyenestartásu, a másik meg
dőlt a földdel való örökös küzdelemben 
s megráncosodott. Ült és egymásra 
mosolygott. Ebben a mosolyban minden 
benne látszott : a gyermekkori játékok, 
a vad futkosások, a verekedések 
és a harangszóval hivott jó ebé
dek. — Az édes szunnyadások és a 
pap mogyorója. Nagyanyám szempillan
tása és nagyapám tervező asztala, nagy
apámé, akit nem is ismertem soha és 
aki ebben a kis házban hajolt estéröl- 
estére a rajzai fölé, mert vasutat épitett 
és rakott le a komor hegyek alatt.

Árnyék vetődött a tornácra, egy el
futó felhő játékos árnyéka. Az istálló
ban megdobbant egy tehén.

— Gyerünk, — állott fel apám s tele 
doboz cigarettáját barátja ölébe tette.

— Bemegyünk a városba? — kér
deztem. — Most megnézzük a régi 
házat ?

Egy pillanatig nem felelt, még min
dig átölelve tartotta régi barátját.

— Nem, — mondta aztán, — tovább 
már nem megyünk. Mindent láttam 
innen, messziről s ez elég. Több, mintha 
közelebb mennénk a régi házhoz. Csak 
ennyit akartam.

A régi barát nem is kérdezett semmit, 
úgy tetszett, éppenugy olvasnak egy
másban, mint ötvenöt évvel ezelőtt, ami
kor közösen rándultak ki a pap kertjébe, 
s másztak föl a hegyi szállásra, ahol a 
birkaaklok álltak.

A ház, a kicsiny ház, amelynek udva
rán apám ostorral pattintani tanult, s 
amelynek tornácán nagyapám szomba
tonként forintokat és krajcárokat fize
tett ki egy nagy, szürke zacskóból, a 
ház ott állott szégyenkezve, de titkos 
örömmel. Viszontlátták egymást, ha 
messziről is, s ha csak egy pillanatra: 
s tudták, hogy jobban közeliteuiök egy
más felé már nem szabad. Ez most igy 
szép, igy marad örök. Ez a viszontlátás 
törvénye.

Megfordultam a kocsival s még inte
gettünk. Lassan gurultunk ki a város
ból, lassan és ünnepélyesen, mint akik 
mindent megtaláltak itt és örökre bú
csúztak.

— Csak ezt akartam még az élettől, 
— mondta apám a kanyarodónál, ami
kor visszanézett utoljára s szemével 
egybeterelte a futó felhőket, a torony 
csúcsát, a szilvafákat s eperfákat, a ve
téseket a dombtetőn, a szétszélledt 
birkanyájat odafönt a tisztáson s az 
apró, pendelyes gyermeket, aki ostorral 
ballagott a libanyáj után.

A völgyben alattunk vonat rohant 
észak felé, pöfögve. Ennek még nagy
apám rakta le útját.

— És a templom is, — intett apám, 
nézd meg ezt a kicsiny templomot, azt 
is ő építette ide akkor. Itthon vagy itt, 
fiam.

S most hirtelen nagyapám jutott 
eszembe, a szakálas, ismeretlen ember, 
akit csak fényképről ismertem már. 
Nagyapám is volt egyszer gyermek, ő 
is tanult járni valamikor, s bizonyosan 
ő is járt a pap kertjébe mogyorót 
szedni régen.

— Nagyapával nem voltatok egyszer 
a gyermekkori háznál? A ő házánál?

Apám mosolygott.
— De voltunk. De ott is csak mesz- 

sziről néztük meg a régi házat. Mert 
igy szép ez és több nem is kell. Egy 
pillantás, fiam, s az egész életet belát
hatod e pillantás alatt. Csak e pillan
tásért jöttem el.

Rágyújtott, a gyufát kidobta az abla
kon. A szél visszavágta a füstöt.

— Azért ne rohanj, — mondta ké
sőbb, a harmadik falunál, — ti mindig 
rohantok. Talán ezért nem értek el se
hová sem...

— A RIMASZOMBATI JÁRÁSI HITELSZÖ
VETKEZET mint az Országos Hitelszövetke
zet tag ja  a betéteket a legm agasabb kamat
tal gyümölcsözteti, mindenféle kölcsönöket 
előnyösen és olcsón folyósít, üzletrészek 
után 5%-os osztalékot fizet.
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A Rimaszom bati T akarékpénztár, várme
gyénk legrégibb pénzintézete BETÉTEKET 
kedvező kam atozásra elfogad és azokból 
visszafizetéseket mindenkor azonnal teljesít.

A vasárnapi holdfogyatkozást
nem élvezhettük, miután estefelé el
borult az ég. Ezzel szemben néhány 
perces eső után fél 8 óra tájban ré
gen látott gyönyörű kettős szivárvány 
jelent meg az égen, északról keletre 
huzódóan betöltvén a fél égboltozatot. 
Bárha a mértéket nem ismerő légi- 
háboruk idején mutatkozó isteni meg
nyilatkozás szimbóluma lett volna az 
az emberek közötti megértést hozó 
igazságos békének.

I  A  L é g o l t a l m i  Liga |
házadat és vagyonodat v é d i!

Mindenki érdeke, hogy
t a g j a  l e g y e n  

a

L ig a  h e ly i c s o p o rt já n a k !

A K ö zellá tá si F e lü g y e lő ség  
közlem ényei.

Az árukapcsolás tiltott bűncselek
mény. Az illetékes hatóságokhoz több 
panasz érkezett azirányban, hogy az 
egyes kereskedők közszükségleti és köz- 
fogyasztás céljait szolgáló,— különösen az 
elsőrendű fontosságú és nehezen besze
rezhető — árucikkeket csak akkor szol
gáltatnak ki a vevőknek, ha azok más, 
kevésbé kelendő cikkeket is vásárolnak.
— Ez az eljárás tiltott árukapcsolás és 
az 1920. évi XV. t. c. 1. §. 5. pontjába 
ütköző bűncselekmény fogalmát meríti 
ki, amiért az illetékes hatóságok az ilyen 
kereskedők ellen a kir. ügyészségnél 
fognak feljelentést tenni. Természetesen 
a fentiekben a közönségnek is a ható
ságok segítségére kell járnia, oly érte
lemben, hogy az ilyen kereskedőt fel 
kell jelenteni.

Az árdrágítás helyes fogalma. A
közönség, a kereskedők és a termelők 
egyrésze abban a tévhitben van, hogy 
árdrágítást csak akkor követ el valaki, 
ha egy cikket, amelynek ára hatóságilag 
megállapítást nyert, ezen áron felül ad 
el. Ezenkívül azonban árdrágítás esete 
forog fenn, illetőleg áruuzsora vétségét 
követi el az, aki egy közszükségleti 
cikkért, amelynek árát a hatóság nem 
szabta meg, olyan árat vagy egyéb ellen
szolgáltatást követel, köt ki, vagy fogad 
el, amely — tekintettel az előállítási 
vagy termelési, illetőleg beszerzési és 
egyéb költségekre, valamint az összes 
egyéb körülményekre — a méltányos 
hasznot meghaladó nyereséget foglalja 
magában.

Indokolatlanul aránytalan munka
bérekkel is követhető el árdrágítást.
Bizonyára kevesen tudják, hogy munka- 
vállaló, vagy munkaadó is követhet el 
árdrágító visszaélést, mégpedig akkor, 
ha a másik fél szorult helyzetének ki
használásával olyan ellenszolgáltatást 
követel, köt ki vagy fogad el, amely — 
tekintettel az összes körülményekre, kü
lönösen a gazdasági élet viszonyaira is
— saját szolgáltatásának értékét arány
talanul meghaladja.

Azonnal jelentsd fel az árdrágítót! 
Az árdrágító tönkreteszi családodat, 
kiveszi gyermeked szájából a kenye
ret, ezért azonnal jelentsd fel!

Hadirokkant kisiparosok 
anyagellátása.

Az iparügyi miniszter már a múlt 
évben elrendelte, hogy a hadba- 
vonult kisiparosok az anyagellátás 
tekintetében előnyben részesitendők.

Ebből a célból a miniszter a követ
kezőképpen intézkedett:

Az iparát tovább folytató had- 
bavonult kézmüvesiparos üze
me részéről benyújtott anyag
igénylési kérelmét soronkivül 

kell elintézni,
és az üzem szükségletének meg
felelő igényléseket más hasonló 
jellegű üzemi igénylésekkel szem
ben első helyen kell kielégíteni. A 
kiutalandó anyag mennyiségét ter
mészetesen az összes rendelkezésre 
álló anyag mennyisége és a többi 
kézművesipari jellegű üzem szük
ségletének figyelembevételével kell 
megállapítani. Evégből

az ilyen kérelmek kiilzetét fel
tűnő zöldjelzéssel és „hadba- 
vonult“ felírással kell ellátni.

A miniszter most azt is elrendelte, 
hogy az ismertetett kedvezménye
ket a hadirokkant önálló kisiparo
sok, akiknek rokkantságukkal járó 
munkaképességcsökkenésiik folytán 
az itthonmaradt iparostársaikkal 
szemben versenyképességük meg
fogyatkozott, fokozott mértékben 
részesüljenek az anyagellátás terén 
támogatásban.

J a v u lt  a várm egye 
k ö z e g é s z s é g ü g y i  á l l a p o t a ,

Dr. Eszenyi Gyula m. k. tisztifőorvos a 
vármegyei Közigazgatási Bizottság leg
utóbbi ülésén többek között a követke
zőket jelentette: „A vármegye ez évi
julius havi közegészségügyi állapota az 
előző év ugyanezen hónapjához, vala
mint az elmúlt hónaphoz viszonyítva 
igen jó volt, amennyiben a fertőző meg
betegedések száma lényegesen csökkent. 
A nem fertőző megbetegedések közül 
bélhurutos megbetegedések fordultak elő. 
A fertőző megbetegedések közül 1 torok
gyík, 5 vörheny, 5 kanyaró, 5 szamár
köhögés, 4 hastyphus, 1 vérhas, 2 jár
ványos gerincagy-hártyalob, 1 járványos 
gyermekbénulás, 41 tbc. 6 halálozással 
és 3 maláriás megbetegedés fordult elő.

A hónap végén nyilvántartott tbc-ek 
száma 318, a trachomásoké 15 volt.

Nyilvántartás alatt 16 typhusos és egy 
diptheriás bacillusgazda áll.

A folyó évi julius havi népmozgalmi 
adatok szerint a vármegyében élve 132 
gyermek, 4 gyermek pedig halva szüle
tett, s Így az összes születések száma 
136 volt. Ezzel szemben elhaltak össze
sen 107 en így a vármegye természetes 
szaporodása a folyó év junius havában 
29 volt. Egy éven aluli gyermekek kö
zül összesen 7 halt meg. Ez a szaporo
dás az elmúlt hónaphoz képest 5-el több, 
a múlt év ugyanezen hónapjához viszo
nyítva 49 el kevesebb.

A bejelentett elvetélések száma a szü
letésekhez viszonyítva 4.4°/o volt, az 
előző havi 5.8°/o és az elmúlt évi 8.8%- 
kal szemben. A bejelentett vetélések 
száma összesen 6 volt. Nyomozás min
den egyes vetélés esetében megtörtént."

S P O R T .
Labdarúgás.

A Töiekvés ma, vasárnap d. u. 5
órai kezdettel a Széchenyi-kerti sport
telepen a losonci LAFC NB. II ős csa- 
pata ellen játszik serleg- és dijmérkő- 
zést. A LAFC mindenkor szívesen látott 
vendége volt a rimaszombati sporlkö- 
zönségnek és bizonyára a Törekvés is 
arra fog törekedni, hogy kettőjük ősi 
rivalitásából győztesen kerüljön ki. Elő-

mérkőzésen fél 4 órakor a Törekvés 
II. a LAFC II. csapatával játszik.

A Törekvés vegyescsapata egyéb
ként Szent István-napján a Bánrévei 
Vasutas SC ot látta barátságos mérkő
zésen vendégül. Az eredmény 2:1 (1:1) 
arányú győzelem volt.

Levente-sport.

A Levente Hírközpont jelenti : Szent 
István-napján délután 5 órakor Buda
pesten a Millenáris-sporttelepen bonyo
lították le az Országos Levente Labda
rugóbajnokság döntő mérkőzését. Ez év 
március 15-én kezdődött meg a bajnok
ság, amelyben 805 csapat vett részt. 
Először a járási bajnoki címért küzdöt
tek 100 csoportban, majd az igy kivá
logatott 100 csapat kerületenként a ke
rületi bajnokságokat játszotta végig. 
A tiz kerületi bajnok ezután a kiesési 
Magyar Kupa szabályai szerint küzdött 
tovább a négy csapat: a Kalocsai Ta
nítóképző, a Beregszászi Gimnázium, a 
Szombathelyi LE és a Püspökladányi 
LE leventelabdarugó csapat között állt 
a küzdelem.

A labdarugó bajnokság győztese a 
mérkőzés után megkapja a bajnokság 
diját: a Rákóczi-serleget.

Nemzeti filmszínház.
A felújításra került régebbi magyar 

filmek közül most szombaton és vasár
nap „A lll-es“ című kalandos történet 
fut, amely az artisták titokzatos életét 
tárgyalja. Főszereplők: Lázár Mária,
Gervay Marica, Jávor Pál, Csortos Gyula, 
Rajnay és Makláry. — Augusztus 23— 
24 én, kedden és szerdán különleges 
témájú francia film kerül műsorra : „Ti
los utakon" címen. Csak felnőttek néz
hetik meg ezt a családi élet legbelső 
problémáit tárgyaló, izgalmas meséjü 
filmet. Főszereplői Corrine Luchaire és 
Annié Ducaux, akiket a nagy sikert 
aratott „Rácsnélküli börtönéből már 
ismerünk. — Augusztus 25—26-án, szer
dán és csütörtökön a „Pénz áll a ház
hoz" kacagtató magyar vígjáték másod
bemutatóját láthatjuk. Főszerepekben a 
legjobb magyar komikusok : Kiss Manyi, 
Vaszary Piroska, Bilicsy Tivadar, Lata- 
bár Kálmán, Pethes Sándor és Ferenc. 
— Augusztus végén Herczeg Ferenc ro
mantikus történetének : „A láp virága" 
magyar filmujdonságnak bemutatóját lát
hatjuk, főszerepben a legújabb film
csillaggal, Fényes Alice-vel.

Beküldött könyvek.
„Az OT1 a munkásifjuságért" címen 

fényképekkel gazdagon illusztrált köny
vecskében számol be az intézet ifjúsági 
gyógyiidiilletéséről. A könyvet ár. Hidassy 
Dezső állította össze.

„A Magyar Szentföld Évkönyve"
P. Uzdóczy-Zadravecz István püspök 
szerkesztésében jelent meg és 92 olda
lon számol be a nemes mozgalom ed
digi tevékenységéről. A könyvet számos 
fénykép disziti, s számos cikkben és 
elbeszélésekben méltatja a Magyar Szent
föld jelentőségét.

Irodalom .
A „Forrás" Irodalmi Vállalat ki

adványai : Minden héten a Tolnai
Világlapja és a Délibáb, kétszer havonta 
az Ünnep és minden hó elsején a Pá
risi Divat — gazdag szellemi tartalom
mal és megkapó szép kiállításban jelen
nek meg. Mindmegannyi erőssége a ma
gyar kultúrának, s valamennyi hasznos 
szórakozást és sok tanulságot nyújt. 
Melegen ajánljuk olvasóinknak a fenti 
lapokat, amelyekből készséggel külde
nek mutatványszámot a kiadóhivatalok: 
Budapest, VII. Dohány-utca 12.

A „Búvár" augusztusi száma gazdag 
tartalommal jeleni meg. A képekkel és 
rajzokkal gazdagon díszített lapot szo
kásos kedvelt rovatai egészítik ki. A 
Búvár Cavallier József dr. szerkesztésé
ben és a Franklin-Társulat kiadásá
ban havonta jelenik meg.

Uj Idők, a magyar középosztály nép
szerű hetilapja. Előfizetési dija negyed
évre 6'40 P., egyes szám ára 50 fillér.

A Magyar Lányok, leányaink ked
velt hetilapja. Előfizetési dij '/.-évre az 
Otthonunk melléklettel együtt 4 P.

Az Én Ujságom-Tíindérvásár, a
gyermekek hétvégi öröme. Előfizetési 
dij '/.-évre ajándékkönyvvel együtt 2 P.

Mindhárom lapból díjtalan mutatvány- 
számot kívánatra küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VI. Andrássy-ut 16.

„Magyar Föld" címen a Mezőgazda
sági Művelődési Társaság kiadásában 
és Csongorády György szakoktatási igaz
gató szerkesztésében képes mezőgazda- 
sági néplap jelenik meg. Előfizetési ára 
'/.-ed évre 1 '30 P. Szerkesztőség és ki- 
adóhivatal : Budapest, VII. Erzsébet-kör- 
ut 7.

A „Híd" Zilahy Lajos kitünően szer
kesztett irodalmi heti lapja két heten
ként gazdag tartalommal jelenik meg. 
Előfizetési dij egész évre : 20 P. Egyes 
szám ára: 1 pengő.

A „Világposta" katolikus folyóirat 
megjelenik minden hónap 10-én. Szer
kesztőség és kiadóhivatal : Kőszeg.

Meghívó.
A rimaszombati Polgárikor 1943. 

évi augusztus hó 29-én (vasárnap) dél
után 3 órakor saját helyiségének nagy
termében

rendkívüli közgyűlést
tart, amelyre a t. tagokat tisztelettel 
meKhivÍa az elnökség.

T á r g y s o r o z a t .
1. Elnöki megnyitó.
2. A folyó évi rendes közgyűlés jegyző

könyvének felolvasása és hitelesitése.
3. Hadiárva eltartási költségeihez hoz

zájárulás.
4. A lemondás folytán megüresedett 

háznagyi tisztség betöltése.
5. A „600 éves zenekar" fényképének 

átadása.
6. Esetleges indítványok.
Rimaszombat, 1943. augusztus 18.

Smíd Lehel Dr. Halász István
főtitkár. elnök
Az alapszabályok 12. § a értelmében 

a tagok esetleges indítványai a köz
gyűlésen csak akkor vehetők tárgyalás 
alá, ha azokat a közgyűlést megelőzőleg 
legalább 2 nappal az elnökségnek Írás
ban bejelentették.

Akik tagdíjjal hátralékban vannak, 
szíveskedjenek azt a közgyűlés napjáig 
kifizetni, mert szavazati joggal csak 
azok a tagok rendelkeznek, akik tagdíj
jal nincsenek hátralékban.

Amennyiben a közgyűlésen a tagok 
nem jelennének meg határozatképes 
számban, úgy fenti tárgysorozat mellett 
folyó évi szeptember hó 5-én (vasárnap) 
d. u. 3 órakor tartjuk meg közgyűlésün
ket, amely a megjelentek számára való 
tekintet nélkül határoz.

Értesítés.
Értesítem a nagyérdemű közönsé
get, hogy a Szabatka pusztán lévő

Szabatkaí- csárdát
1943. évi augusztus hó 20-án meg
nyitottam. Kérve a nagyérdemű 
közönség szives támogatását, marad
tam kiváló tisztelettel: Polenkovics 
János korcsmáros.

Rimaszombat 1943. Nyomatott Rábely Károly könyvnyomdájában (Horthy Miklós-tér 9. szám).

I Tartsuk be
a légoltalm i előírásokat! 1


